
 

 
 
 
 
500L: Spoznajte rozdiel! 
Fiat 500L nezaprie dizajnovú inšpiráciu v legendárnom Fiate 500. Naviac s ním zdiela kvalitu spracovania, exkluzívne 
detaily a nekonečné možnosti individualizácie. 500L je však o poznanie väčší. Ponúka skutočne priestranný interiér: 
napríklad posuvné a sklopné sedadlá umožňujú vytvoriť až 1500 konfigurácií, takže si vytvoríte jeho vnútorný priestor 
doslova na mieru. Naviac skutočne skvelý výhľad zabaví Vaše deti počas cestovania. 
 

500L je jedno veľké prekvapenie. Jediné, čo je na ňom malé, je cena. 
Vďaka akčnej ponuke Family už od 11 990 €. 

VÝBAVA MOTOR AKCIOVÁ CENA 

FAMILY BZ 1.4 95 k 11 990 € 

FAMILY LIFE BZ 1.4 95 k 12 490 € 

Priestorné MPV pre 5 cestujúcich 
Batožinový priestor 455 litrov s posuvnými zadnými sedadlami 

Výborný výhľad, ergonomické ovládanie a skvelý dizajn 
Ľahké nastupovanie vďaka vyššiemu sedadlu  

5 hviezdičiek v EuroNCAP 

FIAT 500L 
LIMITOVANÁ PONUKA FAMILY 

Nechajte si vypracovať konkrétnu ponuku u autorizovaných predajcov voziediel Fiat. Akcia sa vzťahuje na vybrané vozidlá objednané do 31.10.2016, alebo do odvolania a platí pre odber jedného vozidla 
na jedného zákazníka. Ponuka neplatí pro velkoodberateľov. Na poskytnutie produktu nevzniká právny nárok, každá vypracovaná ponuka podlieha individuálnemu schváleniu. Uvedené údaje sú len pre 
informačné účely a nemôžu byť považované za návrh zmluvy. Fotografie sú ilustračné. FCA Central and Eastern Europe Kft., Madarász Viktor u 47 A-B., 1138 Budapest, Maďarsko (ďalej len „FCA CEE“) si 
vyhradzuje právo na zmenu uvedených informácií bez predchádzajúceho varovania. Uvedené ceny sú vrátane DPH. 



5 rokov záruka už v cene pre Vaše bezstarostné užívanie 

Výhodný paket PLUS za 550 € 

Tempomat 
Kolesá z ľahkých zliatin 16" s 13 lúčmi (strieborné) + pneu 205/55 R16 

Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá s vyhrievaním 
Bočné lišty s chromovanými detailami 

Predné hmlové svetlá 

Bohatá výbava 

Nechajte si vypracovať konkrétnu ponuku u autorizovaných predajcov voziediel Fiat. Akcia sa vzťahuje na vybrané vozidlá objednané do 31.10.2016, alebo do odvolania a platí pre odber jedného vozidla 
na jedného zákazníka. Ponuka neplatí pro velkoodberateľov. Na poskytnutie produktu nevzniká právny nárok, každá vypracovaná ponuka podlieha individuálnemu schváleniu. Uvedené údaje sú len pre 
informačné účely a nemôžu byť považované za návrh zmluvy. Fotografie sú ilustračné. FCA Central and Eastern Europe Kft., Madarász Viktor u 47 A-B., 1138 Budapest, Maďarsko (ďalej len „FCA CEE“) si 
vyhradzuje právo na zmenu uvedených informácií bez predchádzajúceho varovania. Uvedené ceny sú vrátane DPH. 

Verzie   1.4 95 k FamiLy 1.4 95 k FamiLy Life 

Manuálna klimatizácia s peľovým filtrom 025 ● ● 

Diaľkové ovládanie centrálneho uzamykania 008 ● ● 

Výškovo a osovo nastaviteľný volant 011 ● ● 

Elektricky ovládané predné okná 028 ● ● 

Vyhrievané zadné sklo 029 ● ● 

Otáčkomer 044 ● ● 

Tachometer 050 ● ● 

Príprava pre rádio (anténa + 6x repro) 082 ● ● 

Elektrický posilňovač riadenie Dualdrive™ 112 ● ● 

Pevné polohovateľné dno batožinového priestoru 256 ● ● 

TPMS Systém monitorovania tlaku v pneumatikách  365 ● ● 

ESP s ASR, MSR, DST, ERM + Hill Holder 392 ● ● 

16" ocelové kolesá s lesklými kryty 406 ● ● 

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča 450 ● ● 

Kit Fix&Go na opravu pneumatík 499 ● ● 

Airbag vodiča 500 ● ● 

Airbag spolujazdca 502 ● ● 

Bočné airbagy 505 ● ● 

Hlavové airbagy 614 ● ● 

Nárazníky vo farbe karosérie 876 ● ● 

Rádio s 5" dotykovým displejom, Bluetooth a Handsfree 6Q2 - ● 

Systém Uconnect Live RSW - ● 

Volant s ovládaním autorádia (10 tlačidiel) 8ZN - ● 

Volant potiahnutý kožou 8ZN - ● 

Riadiaca páka potiahnutá kožou 8ZN - ● 

Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie  976 - ● 

Paket PLUS PLS - 550 

Predné hmlové svetlá 097 - 150 

Dojazdové rezervné koleso 803 70 70 

Pastelová farba PAS 440 440 

Metalická farba MET 540 540 

Bicolore farba BIC 890 890 


